
 

 

लोक सेवा आयोग 

मध्यमाञ् चल ्े्रीयय िर द्ेशनरालय 

परी्ा नाखा 
 

 
 

 

िलखखत परी्ाको रितजा सम्बन्धरीय सूचरा 
सूचरा रं. १६९/०७४-७५ िमित २०७४/८/२5 गते 

 

लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल के्षत्रीय श्चिरे्दशिालय, पोखराको देहायको ववज्ञापनमा पोखरा परीक्षा केन्द्रबाट वलइएको वलखित 

परीक्षामा सखिवलत उिेदवारहरुमधे्य वर्ाानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम, थर भएका उिेदवारहरु उत्तीर्ा भई अन्तरवातााका 

लावग छनौट भएको व्यहोरा सम्बखित सबैको जानकारीका लावग यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । छनौट भएका उिेदवारले देहायको 

स्थान, वमवत र समयमा हुने अन्तरवाताामा सहभागी हुन आउँदा नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्र, शैवक्षक योग्यताको प्रमार्पत्र सक् कल 

सवहत नक् कल १/१ प्रवत, पासपोटा साइजको फोटो २ प्रवत, दरिास्त फारामको प्रथम पाना २ प्रवत तथा तृतीय पाना भरी प्रवेशपत्र वलई 

तोवकएको वदन १ (एक) घण्टा ावा ै उपखस्थत हुनुपने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा अवगत गराइएको छ । 

 

सेवा, समूह, उपसमूह – िेपाल आश्चथिक योजिा तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क  पद – वणक 

शे्रर्ी/तह – रा.प.ािं.श्चितीय  वलखित परीक्षा सञ्चालन वमवत – २०७४।०४।११ 

ववज्ञापन नं.  ............../०७३-७४ १३१३२ १३१३३ - - - - - 

वकवसमः िुला मवहला आ.ज. मधेशी दवलत अपाङ्ग वप.के्ष. 

माग पद संख्ाः १ १ - - - - - 

वलखित परीक्षामा सखिवलत संख्ाः ७९ 

अन्तरवातााको लावग छनौट भएको संख्ाः  ५ ७ - - - - - 
 

क्र.सं. रोल िं. उमे्मर्द ारको िामथर बाबुको िाम बाजेको िाम छिौट भएको समूह 

1 230014 अखिता  ढुङे्गल अनन्तराम पुष्पलाल मवहला 

2 230015 अखिता  पवन ववश् वदशान तारानाथ मवहला 

3 230042 गीता  पन्थी पौडेल लाल  प्रसाद  गेाववन्द  प्रसाद  मवहला 

4 230072 प्रवतभा  न्यौपाने लोकहरर लक्ष्मीकान्त मवहला 

5 230096 राजेन्द्र  दवाडी वमत्रलाल ववषु्णदत्त िुला 

6 230099 लक्ष्मी  पौडेल टंकप्रसाद परमानन्द मवहला 

7 230108 शोभा  रेग्मी नन्दराम वतथाराज िुला, मवहला 

8 230111 सररता  शमाा  सुरेन्द्रप्रसाद उमानन्द िुला, मवहला 

9 230113 सुजन   वतवारी सोमलाल टेकनाथ िुला 

10 230121 सुशील  वतवमखिना बलराम मोहदत्त िुला 
 

ान्तर ाताि हुिे स्थाि, श्चमश्चत र समयः- लोक से ा आयोव, पश्चिमाञ्चल के्षत्रीय श्चिरे्दशिालय, पोखरा 

 .क्र.िं. 
ान्तर ाताि कायिक्रम 

श्चमश्चत समय 

१-५ २०७४।१२।१८ वदनको ३.०० बजे 

६-१० २०७४।१२।१९ वदनको ११.०० बजे 
 

पुिश् चः अको सूचना भएमा बाहेक तोवकएको अन्तरवातााका वदन सावाजवनक ववदा पना गएमा पवन उक्त कायाक्रम यथावत् 

सञ्चालन हुनेछ ।  
 

 

 
 

 ................................ ........................... ....................... 

 (िारायणप्रसार्द वौतम) (हररप्रसार्द भुसाल) (टामलाल पाणे्ड) 

 शािा अवधकृत शािा अवधकृत वनदेशक 

  केन्द्रीय प्रवतवनवध 

रयााँ बारेश् वर  काममाौं 
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